
Beszámoló az élelmiszer-minőségellenőrzés 
VI. tudományos konferenciájáról

Az állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomások minőségellenőrzés és élel
miszer analitika tárgyú VI. Tudományos Konferenciáját 1985. október 22-23-án 
Zalaegerszegen rendezték.

A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ színháztermében tartott plenáris 
ülésen Szabó Károly, a Zala megyei Tanács elnökhelyettese a házigazdák nevében 
köszöntötte a résztvevőket, és nyitotta meg a konferenciát.

Ezt követően dr. Glózik András, a MÉM. Állategészségügyi és Élelmiszer
higiéniai Főosztály vezetője tartotta -  nagy érdeklődés mellett -  plenáris elő
adását ,,Az élelmiszer-minőségellenőrzés és fogyasztói érdekvédelem”  címmel. 
Hangsúlyozta, hogy az élelmiszerek minősége a lakosság közérzetét befolyásoló 
tényező, export vonatkozásában pedig már az eladhatóság feltétele. Megállapította, 
hogy a MÉM-hez tartozó hatósági intézményrendszer 1983. január 1-jén végrehaj
to tt szervezeti korszerűsítése kiváló lehetőséget nyújt a korszerű, integrált élel
miszer-termelést felügyelő szakmai munka számára. Ebben a keretben már 3 éve el
ismerésre méltóan végzik az élelmiszer-minőségellenőrök és élelmiszervegyészek is 
munkájukat. Kiemelte a vállalati belső minőségellenőrzés fejlődésének fontosságát 
a még elhanyagolt nyersanyag- és gyártásközi ellenőrzéseknél, amely a hazai élel
miszeriparban nagy minőségi tartalékokat szabadíthat fel. A minőségellenőrzésre 
fordított költség a termelési értékhez viszonyítva még mindig nagyon alacsony. 
Meg kell állítani a szabványok és más minőségi előírások fellazítására irányuló kí
sérleteket. A követelmények szigorításával és egyre több terméknél a minőségi 
fokozatok bevezetésével minőségcentrikussá kell tenni azokat, a differenciált ár- 
vonzat pedig jelentősen elősegítheti az árminőség összhangjának fokozatos megte
remtését. A hatósági intézkedések szigorításával olyan helyzetet kell teremteni, 
hogy ne csak morálisan ne legyen érdemes szabványon kívül tenné két előállítani. 
A minőségellenőrző hatóság igazgatási tevékenysége azonban nem szűkíthető le a 
büntető jellegű intézkedésekre. A minőségfelügyeleti ellenőrzések megállapításai se
gítséget adnak az ellenőrzött előállítóknak a hibák, a hiányosságok kiküszöbölésére 
irányuló intézkedési terv kidolgozásához is.

Az előadást követően dr. Vajda Ödön a MÉM ÉVK nyugalmazott igazgatója 
emlékezett meg Balló Mátyásról, akit az élelmiszervegyészet megalapítójának tisz
telhetünk hazánkban. A szekcióülések három témakörben a Tudomány és Technika 
Házában zajlottak, ahol ugyanakkor a Labor Műszeripari Művek és a Radelkisz 
Szövetkezet mutatta be legújabb élelmiszervizsgáló műszereit az érdeklődőknek.

Az I. Minőségellenőrzés-minőségszabályozás szekció elnökei Dr. Molnár Pál 
főigazgató-helyettes főmérnök (ÁÉEK), dr. Sánta Istvánné dr. főosztályvezető 
(OMFB) és dr. Rácz Endre osztályvezető-helyettes (MÉM Állategészségügyi és Élel
miszerhigiéniai Főosztály) voltak.

Nagy Lajosné — dr. Molnár Pál (Budapest, ÁÉEK): Élelmiszerek minőség- 
fejlesztése közgazdasági eszközökkel c. előadásban a szerzők elemezték a közgazda- 
sági szabályozók és rendeletek hatását, továbbá a hatósági minőségellenőrzés tevé
kenységét az ár és minőség összhangjának biztosítása érdekében.

Dr. Horváth György (Kecskemét, ÁÉEÁ): Az élelmiszerhamisításról címmel 
történeti áttekintést tartott a témakörről és az 1976. évi IV. törvény, az „É le l
miszer-törvény”  kritika i értékelését adta a jelen gazdasági szabályozóinak tük
rében.
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Gyaraky Zoltán -  Antal István (Budapest, FÁÉEÁ): Az élelmiszerelőállítók 
minőségszabályozási tevékenységének vizsgálata a főváros területén c. előadásban 
beszámoltak ellenőrzési tapasztalataikról, törekvéseikről. Az élelmiszerelőállítók 
felkészültsége a belső minőségellenőrzés feladataira rendkívül heterogén a főváros
ban, és a kívánatos minőségszabályozási tevékenység csak egyes esetekben való
sul meg.

Gönczy Árpád (Debrecen, ÁÉEÁ): Az élelmiszerek minőségi szintjének meg
határozása a szabvány paraméterek alapján címmel a szabvány előírásaitól való 
pozitív vagy negatív eltérés alapján minősíti az élelmiszereket a fogyasztók szem
szögéből.

Dhoma Attiláné (Zalaegerszeg, Zala m. Baromfifeldolgozó Vállalat): Kisvállal
kozási forma és minőségi bérezés c. előadásában a vállalati gmk működésének ta
pasztalatait vázolta a gyártott termékek minőségére vonatkozóan.

Kécsánné Lengyel A nna -d r. Molnár Pál (Budapest, ÁÉEK): A hatósági élel
miszer-minőségellenőrzés minőségmutató adatainak számítógépes feldolgozása és 
továbbfejlesztésének lehetőségei címmel az információ áramlás javításának új mód
szereit taglalja, amely lehetővé teszi és megalapozza a különböző szintű minőség
szabályozási tevékenységet, elősegíti annak hatékonyságát.

Dr. Selmeci György-Cseh Ferenc-Aczél A ttila  (Szeged, ÁÉEÁ; Szegedi 
Paprikafeldolgozó Vállalat): Számítógépes minőségszabályozás feltételei és rend
szere a paprika vertikumban c. munkájukban a szerzők elemzik a fűszerpaprika 
őrleménygyártás hagyományos minőségellenőrzési rendszerét, és a számítógépes 
minőségszabályozás megvalósítására alkalmas matematikai modellt mutattak be.

Fekete Zoltán -  dr. Gáspár Jenőné —Pleskonicsné Szabó Ilona -d r. Kulcsár 
Ferenc (Budapest, ÁÉEK): Az USA export sonkaüzemek PFF ellenőrzési program
ja c. előadás az USDA által megkövetelt hatósági minőségellenőrzési programot 
mutatta be, mely jó példája lehet a hatósági élelmiszerellenőrzés számítógépes szer
vezésének.

Dr. Selmeci György-Nővé László —Cseh Ferenc (Szegedi, ÁÉEÁ): Gépi úton 
csontozott sertéshús vizsgálati módszerei és újabb eredmények c. munkájukban ösz- 
szehasonlították a kézi és gépi úton csontozott sertéshús kémiai jellemzőit, és az így 
szerzett tapasztalatok alapján javasolták kiterjeszteni a húsipari termékek minő
sítését.

Fal Imre (Zalaegerszeg, Zala m. Állatforgalmi és Húsipari Vállalat): Techno
lógiai és gyártásközi ellenőrzés a fehérjemeghatározás tükrében c. előadásban a té
ma jelentőségét emelte ki a napi gyártásban, a szabványban meghatározott érté
kek pontos betartásában.

André László (Szolnok, ÁÉEÁ): A minőség változásának megítélése diszkrimi- 
nancia analízissel c. munka söripari példán bizonyította a matematikai-statisztikai 
módszerek alkalmazásának lehetőségét az egyes gyártók közötti minőségi különb
ség megállapítására.

Szarvas Tibor -  dr. Nágel Vilmos (Budapest, ÁÉEK): Mintavételi és minősíté
si eljárások fejlesztésének lehetőségei címmel a szerzők a matematikai-statisztikai 
módszerek tudatos felhasználását sürgetik mind a szabványosítás területén, mind a 
napi gyakorlatban.

Falusi Zsuzsa-dr. Molnár Pál (Budapest, ÁÉEK): Érzékszervi bírálók és 
bírálóbizottságok ítélethűségének felmérése és értékelése élelmiszeripari termékekre 
c. előadásban a szerzők a szenzorikai vizsgálatok által kapott információk pontos
ságát vizsgálták a bíráló egyén vagy bizottság készségének, képességének oldaláról.

Szabó Erzsébet —Gólya Istvánné (Budapest, ÁÉEK; Szombathely, ÁÉEÁ): 
Érzékszervi körvizsgálat tapasztalatai az üdítő italoknál címmel elemezték a szab
ványosított 20 pontos súlyozófaktoros érzékszervi bírálati előírások alkalmazható
ságát a hazai gyakorlatban.
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Dr. Nágel Vilmos-d r .  Molnár Pál (Budapest, ÁÉEK): Néhány ipari csoma
golású élelmiszertömeg (térfogat) előírásainak felülvizsgálata címmel sürgetik az 
ipari és hatósági adatok számítógépes feldolgozását és ennek eredményeként néhány 
élelmiszer előírásának korszerűsítését.

Dr. Nagy József— Nagy Margit (Gödöllő, ÁÉEÁ, Budapest, Konzerv- és Pap
rikaipari Kutatóintézet): Zöldségszárítmányok minősítése a vizsgálati eljárás ta
pasztalatai című dolgozat exportra került termékek vizsgálati adataiból következ
tet a minőségi hibák technológiai okaira és kiküszöbölésük lehetőségeire.

Dr. Fekete Zoltán —Dankó Istvánná-Papp Andrásné (Nyíregyháza, ÁÉEÁ): 
Az alma minősítése és javaslat a minőségmutató kialakítására címmel a szerzők 
konkrét minősítési rendszert alakítottak ki egyik legfontosabb hazai termésű gyü
mölcsünk minőségi szint meghatározására.

Dr. Alpári Ágnes (Zalaegerszeg, MHV Zalaegerszegi Gyára):
A gyorsfagyasztott gesztenyekészítmények minősítésének tapasztalatai a 

MHV Zalaegerszegi Gyárában c. előadásában a gyártásközi és higiéniai ellenőrzés 
új módszereit ismertette.

Büki Istvánná —Joanelli Tibor (Székesfehérvár, ÁÉEÁ; Szabadegyháza, Szesz
ipari Vállalat): A szénsavas üdítőitalok minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata 
modellkísérletekben, címmel beszámoltak az izoszörp felhasználásának tapasztala
tairól az üdítőitalgyártásban és kihatását a késztermék érzékszervi tulajdonságára.

Varga Erzsébet — Halász Gézáné-Papp Andrásné (Nyílegyháza, ÁÉEÁ): 
Szaboics-Szatmár megye szeszfőzdéiben előállított pálinkák minőségének alakulása 
és az üzemellenőrzések tapasztalatai címmel értékelték a megye szeszfőzdéinek 
technológiai színvonalát és javaslatot tettek a réz- és ciántartalom mérésével kap
csolatban.

A l i .  Élelmiszer analitika szekció elnökei dr. Vajda Ödön ny. igazgató (MÉM 
ÉVK), dr. Gasztonyi Kálmán egyetemi tanár (Kertészeti Egyetem), dr. Lindner 
Károly főiskolai tanár (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola) és dr. Őrsi Fe
renc egyetemi docens (Budapest Műszaki Egyetem) voltak.

Dr. Bognár A n ta l—dr. Molnár Pál (Stuttgart, Bundesforschungsanstalt; Bu
dapest, ÁÉEK): Élelmiszerek vitamintartalmának meghatározása a HPLC segít
ségével című előadásban a szerzők összehasonlították a rutinvizsgálatokra már k i
próbált és alkalmasnak talált HPLC-módszereket a hagyományos módszerekkel 
szemben. __

Dr, Őrsi Ferenc (Budapest, BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tan
szék): HPLC alkalmazása az élelmiszer analitikában címmel a nagy hatékonyságú 
folyadékkromatográfia előnyeit hangsúlyozta és alkalmazási példákat mutatott be 
különböző komponensek meghatározására.

Gyaraky Zoltán —dr. Nádai Béla (Budapest, FÁÉEÁ; Budapest, K É K I): 
N IR technika alkalmazásának lehetőségei a konzervipari húskrémek összetételé
nek mérésére c. munka a víz- és zsírtartalom gyors üzemi meghatározására, kémiai 
gyártásirányítás bevezetésére ad lehetőséget.

Búza Balázs — Uresch Ferenc — Takácsné Dénes Katalnin (Győr, ÁÉEÁ; 
Győr, Növényolajipari és Mosószegyártó Vállalat): Mágneses magrezonanciás 
spektroszkópia (NMR) alkalmazása az élelmiszervizsgálatokban címmel elsősorban 
a folyadékfázisban levő olajok, zsiradékok mennyiségi meghatározásának lehető
ségeit mutatták be a szerzők.

Dr. Kulcsár Ferenc — Fekete Zoltán (Budapest, ÁÉEK): Az elmúlt öt év élel
miszeranalitikai körvizsgálatának eredményei címmel összefoglaló értékelést ad
tak az analitikai munka kontrollálására és az új módszerek bevezetésére szervezett 
hálózati szintű felmérésről.

Párta László (Nagykanizsa, Nagykanizsai Sörgyár): A szénsav jelenlétének és 
mérésének megnövekedett szerepe a Nagykanizsai Sörgyárban címmel beszámolt az 
újonnan bevezetett oxigén kizárásos technológiáról és mérésének lehetőségéről.
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Dr. Borús Józsefné — Kunischné Szabó Edith (Budapest, ÁÉEK): A tej kal
cium-tartalmának meghatározása című előadás olyan komplexometriás módszert is
mertetett meg, amely egyszerű eszközökkel, bármely laboratóriumban, viszonylag 
rövid idő alatt elvégezhető.

Dr. Borús József-dr. Gáspár Jenőné (Budapest, ÁÉEK): Baromfihúsgép 
és húsipari készítmények kalcium-tartalmának meghatározására c. munka szintén a 
komplexometriás módszert ajánlja, amellyel kimutatható a húskészítményekben 
nem kívánatos csont és egyéb adalékanyagok.

Somogyi Valéria-Varga Béláné (Győr, ÁÉEÁ): Színinger különbsége és a 
színezéktartalom mérési eredményeinek összefüggése címmel a szerzők az élelmi
szerek érzékszervi színmeghatározását segítő objektív mérési módszert ismertettek.

Gombosi Ferenc —Nagy Ilona (Szolnok, ÁÉEÁ): Trappista sajt n itrit-n itrát 
tartalma c. előadás a korai puffadás meggátlására alkalmazott KN 03 koncentrá
ciójának alakulását és NO,-té válását kíséri nyomon a technológia során.

Dr. Siska Elemér — Englert Dezső — Marton Lászlóné (Veszprém, ÁÉEÁ): 
Gyors módszer aszkorbinsavval dúsított élelmiszerek aszkorbinsav-tartalmának 
meghatározására címmel színes oldatokban is alkalmazható, jól reprodulálható 
módszert ismertettek a szerzők.

Dr. Szentgyörgyi Mária (Budapest, FÁÉEÁ): Máj és májkészítmények A-vi- 
tamin és cinktartalmának összefüggései című előadásában a szoros és azonos irányú 
korrelációra hívta fel a figyelmet.

Szabó Edit —Kosa Katalin — Draskovics Imelda (Budapest, ÁÉEK): Élelmi
szerek természetes kumarin tartalmának vizsgálata c. beszámoló a kumarin toxikus 
voltára mutatott rá, továbbá, hogy bizonyos élelmiszeripari alapanyagokban is elő
fordulhat.

Boros Ilona (Budapest, ÁÉEK): Kávékeverékek kávétartalmának meghatáro
zása címmel két spektrofotometriás módszert ismertetett a szerző, amellyel a kávé
pótszert is tartalmazó kávékeverék kávétartalma meghatározható.

Pleskonicsné Szabó Ilona —dr. Kulcsár Ferenc —Gyulai Béla —Bölcskei And
rás (Budapest, ÁÉEK; Budapest, Kertészeti Egyetem): Sikérerősség vizsgáló mű
szer alkalmasságának vizsgálata címmel a szerzők beszámoltak a lisztek minőségé
nek meghatározására alkalmas műszer vizsgálati tapasztalatáról.

Jámborné Valyon Mária — Popovics Jánosné (Szolnok, ÁÉEÁ): Kenyérféle
ségek bélzetrugalmasságának meghatározása elasztigráffal c. előadás a műszer 
alkalmazhatóságát bizonyította az eddigi érzékszervi minősítés kiegészítésére, alá
támasztására.

Düh Gézáné (Zalaegerszeg, ÁÉEÁ): Propolisz vizsgálatának eredményei c- 
munkája különböző kromatográfiás és spektrofotometriás eljárásokat mutatott 
be a propolisz hatóanyagainak kimutatására, mellyel annak hamisítása is eldönt
hető.

Krentz A ttiláné-Papp Andrásné (Nyíregyháza, ÁÉEÁ): Gyümölcslevek rost
tartalma meghatározási módszereinek összehasonlító vizsgálata c. előadás az eddig 
használatos, szabványosított módszer helyett a hűtőiparban alkalmazott eljárást 
helyezi előnybe egyszerűbb kivitelezhetősége miatt.

Miskolczi Lóránt (Szolnok, ÁÉEÁ): A burgonya minőségének vizsgálata bel- 
tartalmi jellemzők alapján címmel összefüggést keresett a szárazanyag-, keményítő- 
és fehérjetartalom, valamint a burgonya érzékszervi tulajdonságai között.

Dr. Dosztál István-Boda Ferenc (Tata, ÁÉEÁ): Száraztészta tárolási kísér
letek eredményei és a belőle levonható következtetések címmel beszámoltak a Fejér 
megyei GMV-Álba Regia és a Gyermelyi Tésztagyári Társulás száraztészta üzemei 
termékeinek tárolási kísérleti eredményeiről, melynek alapján javasolták a minő
ségmegőrzési időtartam 6 hónappal való meghosszabbítását.
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A l i i .  Egyéb élelmiszervizsgálati módszerek szekció elnökei dr. Farkas József 
tudományos igazgatóhelyettes (KÉKJ), dr. Kovács József ny. igazgató (KÉVI) 
és Dr. Kovács Sándor laboratórium vezető főállatorvos (ÁÉEK) voltak.

Dr. Kulcsár Ferenc —Szabó László-dr. Matkovics Béla (Budapest, ÁÉEK; 
Szeged, JATE): A CSERENKOV analitika újabb eredményei címmel első
sorban a fotometria alkalmazási lehetőségeinek bővítésére végzett kísérletekről 
számoltak be.

Kiss Béla —Tóth Vilmosné (Budapest, ÁÉEK): Tapasztalatok a Paksi Atom
erőmű külső környezetének ellenőrzésében az erőmű működésével összefüggésben 
c. előadás a hatósági ellenőrzés szervezeti rendjét, működését és a vizsgálatokból le
vonható következtetéseket tárgyalta.

Liszonyi Imréné (Budapest, ÁÉEK): Tervezés és felkészülés a radioaktív 
szennyeződéssel járó balesetek következményeinek elhárítására címmel a szerző 
a vizsgálatok rendjét és az adatértékelés elvét vázolta, kihangsúlyozva, hogy a bal
eset bekövetkezésének valószínűsége rendkívül csekély.

Sebestyén Róbert-Liszonyi Imréné (Győr, ÁÉEÁ; Budapest, ÁÉEK): Radio
lógiai hamuminták kálciumtartalmának meghatározására szolgáló módszerek 
összehasonlító vizsgálata című dolgozat megállapítja, hogy az egyes minták esetén 
meghatározott kálciumtartalmak tnódszerfüggőek, és a hálózati adatszolgáltatás
ban indokolt az egységes analitikai eljárás alkalmazása.

Dr. Téren József— dr. Selmeci György (Szeged, ÁÉEÁ): Lehetőségek a miko- 
toxin analitikában címmel a szerzők összefoglalták az elmúlt másfél évtized fejlő
dését és javaslatot tettek a rétegkromatográfia szélesebb körű alkalmazására.

Patona Tamás (Szombathely, ÁÉEÁ): Zearalenon és zearalenol vizsgálata 
egyes élelmiszerekben címmel liszt- és tejminták vizsgálatát ismertette adaptált 
módszerekkel és felhívta a figyelmet a potenciális veszélyforrásra.

Tabajdiné dr. Pintér V era -d r. Nágel Vilmos (Budapest, ÁÉEK): Élesztő és 
pc-nészgombák jelentősége az élelmiszerek minőségének alakulásában című munká
jukban a szerzők beszámoltak a vizsgálati módszerek egységesítésében és felülvizs
gálatában végzett több éves módszertani körvizsgálat eredményeiről.

Perom Gyuláné (Zalaegerszeg, MHV Zalaegerszegi Gyára): Higiéniai és mikro
biológiai vizsgálatok, ellenőrzések rendszere a MHV Zafaegerszegi Gyárában cím
mel az előadó az üzemi higiéniai szervezet felépítését vázolta és a gyf. morzsolt 
csemegekukorica példáján keresztül a takarítások és fázisvizsgálatok rendjét.

Dr. Kerekes László —dr. Nágel Vilmos —Ligeti Mária —Szabó Ferencné (Ka
posvár ÁÉEÁ; Budapest, ÁÉEK): Gyors mikrobiológiai vizsgálatok cukoripari al
kalmazása című munka a gyártásközi ellenőrzés fontosságát és lehetőségét tárgyal
ja a cukorveszteség jelentős csökkentése érdekében.

Fogarasyné Cseh Judit —Nagy József (Budapest, Konzerv- és Paprikaipari 
Kutatóintézet; Gödöllő, ÁÉEÁ): Zöldségszárítmányok mikrobiológiai minősítésé
nek problémái című előadás az exportra gyártott termékek iránti magasabb köve
telményeknek megfelelően adott javaslatokat a csíraszám csökkentésére.

Uresch Ferenc — Fabinyi Ferenc (Győr, ÁÉEÁ): Diabetikus élelmiszerek egy
szerű és összetett cukortartalmának meghatározása enzimes analitikai módszerrel 
c. munka egy gyors és korszerű eljárást ismertetett a cukorbetegek számára készí
tett élelmiszerek vizsgálatára.

Ács Győzőné — Simonffy Zoltán-Sim on Ferenc -  Romvári A ttila  — Bozzay 
László —Cserép Tibor (Budapest, ÁÉEK; Budapest, Állatorvostudományi Egye
tem; Bábolna, Mezőgazdasági Kombinát): A keltetést megelőző gyógyszeres fürde
tést követően a tojás antibiotikum tartalma címmel a szerzők agargél diffúziós mód
szerrel bizonyították, hogy a tojáshéj antibiotikum tartalma fürdetéssel dózis- 
függőén növelhető anélkül, hogy a tojássárgája bediffundálna.
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Dr. Konecsni István (Budapest, ÁÉEK): Élelmiszerek mikroszkopikus méretű 
és mikromennyiségíí szennyeződésének értékelési problémái című előadás a mikro- 
szennyezések vizsgálatának mintavételi problémáival foglalkozott és megállapítot
ták, hogy a reprodukálható eredményhez 4 -1 0  minta vizsgálati középértéke vezet
het csak.

Dr. Walter Andrásné (Kecskemét, ÁÉEÁ): Kromatográfiás eluensek polari
tásának beállítása dielekttométerrel címmel egy vegyszertakarékossági szempont
ból jelentős módszert ismertetett a szerző, amellyel az eluciós oldatok nagy részét 
újra felhasználhatjuk.

Ács Győzőné —Simonffy Zoltán-Romvári A ttila  -Zsibárdi Gábor (Budapest, 
ÁÉEK; Budapest, Állatorvostudományi Egyetem; Debrecen, Biogál Gyógyszer- 
gyár): Á Spyramycin kiiirülési dinamikájának tanulmányozása borjakban c. mun
ka az eddig kevéssé ismert problémára adott választ, és megnyugtató eredményt 
regisztrált.

Dr. Gáspár Jenőné -  Kovácsné Rácz Ágnes — Pleskonicsné Szabó Ilona (Buda
pest, ÁÉEK): Mikrohullámú szárítás analitikai alkalmazása a gabona-, hús-, kon
zervipari termékek minőségellenőrzésében címmel a szerzők beszámoltak összeha
sonlító jellegű munkájuk eredményéről és a belőle levonható következtetésekről.

A szekcióelőadásokat a konferencia teljes időtartama alatt élénk érdeklődés 
kísérte mind a hatósági, mind a vállalati szakemberek részéről. Ezt alátámasztja a 
vitákban a hozzászólók nagy száma és vitakedve, továbbá a vitaidőtartam rend
szeres túllépése.

A tudományos konferencia tapasztalatait dr. Rácz Endre osztályvezető helyet
tes összegezte. Megállapítása szerint az előadások nagy számát, tartalmát és az ér
deklődést tekintve a tudományos konferencia kiemelkedő eseménye volt az élel
miszer-minőségellenőrzés ügyének. Jó lehetőséget adott a hálózati és vállalati 
szakembereknek, hogy a napi rutintevékenységen túl végzett kutató-fejlesztő mun
kájukról, méltó körülmények között, kollegáiknak beszámoljanak. Végezetül meg
köszönte a házigazda szervezőknek fáradtságos munkájukat, amellyel hozzájárul
tak a tudományos konferencia sikeréhez.

Sárvári Péter
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